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             Time:- 11.30AM 
 

 2021.11.29 දින පෙ.ව 11.30 දක්වා වලංගුපේ. 

 Valid till 11.30 AM on 29.11.2021 

 

 ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීමේ නිමේදන : අංක 02    වර්ණය - ඇම්බර් 

 Flood Warning Message   : Number 02  Colour – Amber  

 

දැදුරු ඔය මරෝණිය - Deduru Oya Basin 
 

දැදුරු ඔය පරෝණිපේ ඉහල ධාරා ප්රපේශපේ පබාපහෝ ප්රපේශවලට ඊපේ දින සිට ඇදහැලුණු සැලකියයුතු  
වර්ෂාෙතනය පහේතුපවන් වාරිමාර්ග පදොර්තපම්න්තුව විසින් නඩත්තතු කරනු ලබන දැදුරු ඔය ජලාශපයන් 

තත්තෙරයට ඝන අඩි 19,200 ක ජල ප්රමාණයක් නිකුත්ත කරමින් ෙවතී. අද දින ඉදිරි කාලය තුල දැදුරු ඔය ධාරා 

ප්රමේශ වලට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ඇතිවුවම ාත් ජලාශපයන් පිටවාන් දමන ජල ධාරිතාවය තවදුරටත්ත 

ඉහල යා හැකිය. එම තත්තත්තවය මත ඉදිරි ෙැය 24 ක කාලය දක්වා වාරියමපාළ, නිකවැරටිය, ම ව, 

මකාමෙයිගමේ, බංගිරිය, පල්ලම,  ලාවත, ආරච්චිකට්ටුව ස  රස්නායකපුර ප්රාපේශීය පේකම් පකාට්ඨාශවලට 

අයත්ත දැදුරු ඔය නිම්නපේ ෙහත්තිම් ප්රපේශවලට සැලකිය යුතු මට්ටටමේ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවීපම් අවධානමක් 
ඇති බවට අනතුරු අඟවනු ලැපේ. පම් තත්තත්තවය සම්බන්ධපයන් දැඩි සැලකිේලකින් කටයුතු කරන පලස එම 
ප්රපේශවල ෙදිංචි මහජනතාවපගන් සහ ප්රපේශ හරහා ගමන් ගන්නා වාහන ෙදවන්නන්පගන් ඉේලා සිටිනු ලැපේ. 

පම් සම්බන්ධපයන් අවශය පියවර ගේනා මලස ආපදා කළමනාකරණ අංශ වලිේ ඉල්ලා සිටිනු ලැමේ.  
 

A Considerable rainfall has been occurred in most of Upstream catchment areas of Deduru Oya Basin 

from yesterday. In addition to that, The Deduru Oya reservoir which is maintained by the Irrigation 

Department is spilling with a discharge rate of 19,200 cubic feet /sec currently. Depending on the 

upcoming rainfall, the spilling discharge may have to be increased. By analyzing this situation there is 

a possibility of occurring a considerable flood situation in lowline areas of Deduru Oya valley situated 

in Wariyapola, Nikaweratiya, Mahawa, Kobeigane, Bingiriya, Pallama, Chilaw, Arachchikattuwa 

and Rasnayakapura D/S Divisions within next few hours up to 24 hours.  It is requested to pay high 

attention in this regards by the residents in those areas and vehicle drivers running through those areas. 

Disaster Management Authorities are requested to take adequate precautions in this regards. 
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